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Entry form NKHTGT 2020 powered by Nolte Kücken

Please note: the calendar is subject to change and approval (KNAF)  

For English: please see below!

Incidentele inschrijvingen  en NKHTGT 2020  herfst package deal 

Het inschrijfgeld voor de Benelux Open is € 650, het inschrijfgeld voor de Gamma Racing Day en de Le Mans Motors Cup is 
€ 795, - per evenement. We bieden ook een drie-race package deal aan voor de drie evenementen voor € 1.895,00, een 
korting van 15% ten opzichte de prijs per evenement.

 

De inschrijving is per direct geopend. Inschrijvingen worden geaccepteerd zodra het inschrijfgeld op onze rekening is 
ontvangen. Incidentele inschrijvingen worden geaccepteerd op voorwaarde dat er voldoende startplaatsen beschikbaar zijn. Als 
we vóór de sluitingsdatum meer  inschrijvingen ontvangen dan er startplaatsen beschikbaar zijn, dan hebben inschrijvers voor 
de oorspronkelijke 2020 package deal voorrang op andere inschrijvers. 

Als een evenement geannuleerd door onvoorziene omstandigheden geannuleerd wordt, wordt het volledige inschrijfgeld 
gerestitueerd. Voor inschrijvers met een herfst package deal is de restitutie naar rato van het inschrijfgeld voor incidentele 
deelname.

Bij annulering door de inschrijver tot een week vóór het evenement vindt op verzoek van de inschrijver restitutie van het 
inschrijfgeld plaats, verminderd met € 50 administratiekosten. Als een inschrijver zijn inschrijving minder dan een week voor 
het evenement terugtrekt, is een restitutie van 35% van toepassing.

Het inschrijfgeld moet uiterlijk 22 augustus 2020 (Package Deal en Benelux Open) of uiterlijk twee weken vóór het 
evenement (single entry Assen en Le Mans) op de NKHTGT bankrekening te zijn bijgeschreven. Vermeld de naam van de 
deelnemer  en de race waarvoor wordt ingeschreven duidelijk bij de overschrijving!

Date Event Format Entry fee


11- 12 
September

Benelux Open (Zandvoort) ( 25 entries 
available)

qualifying (30') 

 2 races (45')

€ 650

 25 - 27 
September 

Gamma Racing Day (TT-Circuit Assen) qualifying (30'), 2 races 
(30')

€ 795

 16-18 October Motors Cup – Le Mans (BugaT Circuit) qualifying (30'), 2 races 
(30')

€ 795
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Bankgegevens NKHTGT:

IBAN: NL17 RABO 0105 280348

naam: NK-HTGT

plaats: Amsterdam

BIC-code: RABONL2U

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Egbert Kolvoort, race@nkhtgt.nl of 06 2621 6464

Single entries and NKHTGT 2020 autumn package deal and 

The entry fee for the Benelux Open is € 650, the entry fee for the Gamma Racing Day and the Le Mans Motors Cup is € 795 
per event. We also offer a three race package deal for the three events at € 1.895, offering you a 15 % discount on the single 
entry fee for three events.

 

Registration is open with immediate effect, entries will be confirmed as soon as the full payment has been received on our 
bank account. Entries for single events will be accepted under the condition of the availability of sufficient grid space. If we 
receive more entries than grid space allows before the closing date, the original 2020 package deal entrants have priority over 
other entrants. 

In case of cancellation of an event a full refund is applicable, for package deal entries the refund will be pro rata of the 
applicable single entry fee. In case of cancellation by the entrant until one week before the event the entry fee minus  a € 50 
administration fee will be refunded. In the case an entrant withdraws his entry later than a week before the event,  a  35% 
refund will be applicable.   

Entry fees must be paid to the NKHTGT bank account before August 22nd  2020 (package deal and Benelux Open) or at 
least two weeks before the event at the latest (single entries Assen and Le Mans). Please state the name of the entrant and 
the race entered cleary!

NKHTGT bank details:

IBAN: NL17 RABO 0105 280348

name: NK-HTGT

town: Amsterdam

mailto:race@nkhtgt.nl
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BIC code:  RABONL2U 

The full NKHTGT office address is Sloterkade 90-1, 1058 HK AMSTERDAM, Netherlands. 

For any questions and information, please contact Egbert Kolvoort, race@nkhtgt.nl or + 31 6 2621 6464 

mailto:race@nkhtgt.nl
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NB: door inschrijving accepteert de inschrijver dat de deelname aan de wedstrijden en ac7viteiten georganiseerd door het NK HTGT geheel voor eigen 
risico is. Het bestuur van de vereniging NKHTGT kan op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor welke schade 
dan ook die direct of indirect voortvloeit uit deelname aan NKHTGT wedstrijden en andere ac7viteiten. 

Please note: by entering you accept that the par7cipa7on in the races and ac7vi7es organized by the NKHTGT is completely at your own risk. The 
NKHTGT board can in no way be held responsible and/or liable for any damage resul7ng directly or indirectly from par7cipa7on in NKHTGT races and 
other ac7vi7es.  

Rijder 1/First driver

Naam/Voornaam 

Name/Surname

Adres/plaats/land 

Address/town/country

Geboortedatum/Date of birth

NaBonaliteit/NaBonality

LicenBenummer en -niveau 

Licencenumber and licence level

Licence issuing ASN  

(e.g. KNAF, MSA, DMSB)

Emailadres/Email address

Telefoonnummer (mobiel) 

Telephone number (mobile)

Contact(en) bij noodgeval 
Emergency contact

Handtekening/signature

Datum/date

Bedrijfsgegevens en factuuradres (indien van toepassing) 

Company details and invoice address (where applicable)
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NB: door inschrijving accepteert de inschrijver dat de deelname aan de wedstrijden en ac7viteiten georganiseerd door het NKHTGT geheel voor eigen 
risico is. Het bestuur van de vereniging NKHTGT kan op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor welke schade 
dan ook die direct of indirect voortvloeit uit deelname aan NKHTGT wedstrijden en andere ac7viteiten. 

Please note: by entering you accept that the par7cipa7on in the races and ac7vi7es organized by the NKHTGT is completely at your own risk. The 
NKHTGT board can in no way be held responsible and/or liable for any damage resul7ng directly or indirectly from par7cipa7on in NKHTGT races and 
other ac7vi7es. 

Rijder 2/Second driver
Naam/Voornaam 

Name/Surname

Adres/plaats/land 

Address/town/country

Geboortedatum 

Date of birth

NaBonaliteit 

NaBonality

LicenBenummer en -niveau 

Licence and licence level

Licence issuing ASN  

(e.g. KNAF, MSA, DMSB)

Emailadres 

Email address

Telefoonnummer (mobiel) 

Telephone number (mobile)

Contact(en) bij noodgeval 
Emergency contact

Handtekening/Signature

Datum/Date 
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Auto/Car 

Vergeet niet een papieren of digitale kopie (pdf) van het Historic Technical Passport (HTP) mee te zenden!  

Please aNach a hard or digital copy (PDF) of the Historic Technical Passport (HTP) of your car! 

Merk/model 
Make/model

Bouwjaar/Year of 

manufacture

Cilinderinhoud/Capacity

Klasse/Class

Kleur/Colour

Transponder#

Preferred race N°

HTP Papers Yes/no

HTP N°

HTP expiry date

Handtekening/Signature: 

Datum/date


